Nordkapp kommune

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Møteinnkalling

Kommunestyret
Rådhussalen, Rådhuset
03.04.2017
12:00

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun
ved spesiell innkalling.
Innkalling er sendt til:
Navn
Kristina Hansen
Roger Hansen
Werner Hansen
Trudy Engen
Annathon Granaas
Ottar Hansen
Lars Helge Jensen
Idar Jensen
Torger Erling Samuelsen
Renate Kilaas Olsen
Geir Stian Høyen
Hilde Fagerhaug
Gry Jørgensen
Chris-Thomas Jørgensen
Sverre Joakimsen
Tor Harald Mikkola
Hugo Salamonsen
Kjell Valter Sivertsen
Jan Olsen
Kristina Hansen
Utvalgssekretær

Funksjon
Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Representerer
AP
AP
AP
SV
AP
AP
H
H
SV
H
AP
AP
AP
AP
H
V
V
AP
SV

Saksnr

Innhold

PS 17/17

Godkjenning av innkalling og protokoll

PS 18/17

Referatsaker

PS 19/17

Detaljregulering fiskerihavn Skarsvåg - 2. gangs politiske behandling

PS 20/17

Detaljregulering fiskerihavn Gjesvær -2. gangs politiske behandling

PS 21/17

Detaljregulering deponi Gjesvær - 2. gangs politiske behandling

PS 22/17

Korrigering/tilpassing av Alkoholpolitiske retningslinjer 2015 - 2019

PS 23/17
PS 24/17
PS 25/17

Om Kapp KF - Handlingsplan 2017 og budsjett 2017
Renovering kino
Ettersendes
Godtgjørelsesreglement Ettersendes

PS 17/17 Godkjenning av innkalling og protokoll

PS 18/17 Referatsaker

Nordkapp kommune

Dato:
Arkivref:

06.03.2017
2015/247-15 / L12

Saksnr
14/17
19/17

Utvalg
Fast utvalg for plansaker
Kommunestyret

Saksfremlegg

Vegard Juliussen
78476546
vegard.juliussen@nordkapp.kommune.no

Møtedato
21.03.2017
03.04.2017

Saksprotokoll i Fast utvalg for plansaker - 21.03.2017
Behandling:

Vedtak enst.:
Fast utvalg for plansaker innstiller overfor kommunestyret at Detaljregulering fiskerihavn
Skarsvåg vedtas

Detaljregulering fiskerihavn Skarsvåg - 2. gangs politiske behandling
Rådmannens innstilling
Fast utvalg for plansaker innstiller overfor kommunestyret at Detaljregulering fiskerihavn
Skarsvåg vedtas.

Saksutredning
Kommunestyret i Nordkapp stadfestet i møte 16.09.2014 havnekravene for Gjesvær, Skarsvåg
og Kamøyvær. Stortinget vedtar Nasjonal Transportplan basert på sektormyndighetenes
anbefalinger. Statlige fiskerihavner sorterer under Kystverket, og Kystverkets prioriteringer
skjer i deres handlingsplan. En forutsetning for at tiltakene skal bli en del av handlingsplanen er
at tiltakene blir gitt en nødvendig regulering. Dette er kommunen som planmyndighet sin
oppgave.
Deponi Skarsvåg er en del av forslag til Detaljregulering Fiskerihavn Skarsvåg, mens for

Gjesværs del er det krav om egen regulering av deponi. Årsaken er som følger: Som en regel
skal reguleringsplaner utarbeides i målestokk 1:500 – 1:2000. Funksjonell sammenheng mellom
for eksempel utdypingsområde og sjødeponi gjør at det er en åpning for at det unntaksvis i
områder med ensartet utnytting og oversiktlige forhold kan brukes målestokk 1:5000 jf. kapittel
1.2.5 i Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister del 1. Dette er
tilfellet for Skarsvåg, men ikke for Gjesvær.
Oppstart for planarbeidet for de statlige fiskerihavnene i Gjesvær og Skarsvåg ble meldt
04.03.2015. Sammendrag av innspillene i varslingsperioden er presentert og kommentert i
planforslaget.
Fast utvalg for plansaker vedtok i møte 15.03.2016 å sende forslag til detaljregulering
fiskerihavn Skarsvåg på høring og legge det ut til offentlig ettersyn i henhold til Plan- og
bygningsloven § 11-14. I høringsperioden er det kommet innspill fra Finnmark fylkeskommune
og Statens vegvesen. Innspillene inneholdt ingen merknader.
Rådmannens vurdering
Som nevnt ovenfor er reguleringen en forutsetning for at tiltaket skal bli en del av Kystverkets
handlingsprogram, og således tatt med i NTP. Bakgrunnen for tiltaket å bedre havneforholdene i
havnen. Løsningen vil gi muligheter til å utvikle moderne infrastruktur for lokalflåten, styrke
Skarsvåg som havn for fremmedflåten, og med det bidra til bedring av råstoffsituasjonen for
produksjon av sjømat i Skarsvåg.

Vegard Juliussen
Kommuneplanlegger
Vedlegg:
- Saksfremlegg 1. gangs behandling
- Reguleringsplan

Nordkapp kommune

Dato:
Arkivref:

06.03.2017
2015/247-13 / L12

Saksnr
15/17
20/17

Utvalg
Fast utvalg for plansaker
Kommunestyret

Saksfremlegg

Vegard Juliussen
78476546
vegard.juliussen@nordkapp.kommune.no

Møtedato
21.03.2017
03.04.2017

Saksprotokoll i Fast utvalg for plansaker - 21.03.2017
Behandling:

Vedtak enst.:
Fast utvalg for plansaker innstiller overfor kommunestyret at Detaljregulering fiskerihavn
Gjesvær vedtas.

Detaljregulering fiskerihavn Gjesvær -2. gangs politiske behandling
Rådmannens innstilling
Fast utvalg for plansaker innstiller overfor kommunestyret at Detaljregulering fiskerihavn
Gjesvær vedtas.

Saksutredning
Kommunestyret i Nordkapp stadfestet i møte 16.09.2014 havnekravene for Gjesvær, Skarsvåg
og Kamøyvær. Stortinget vedtar Nasjonal Transportplan basert på sektormyndighetenes
anbefalinger. Statlige fiskerihavner sorterer under Kystverket, og Kystverkets prioriteringer
skjer i deres handlingsplan. En forutsetning for at tiltakene skal bli en del av handlingsplanen er

at tiltakene blir gitt en nødvendig regulering. Dette er kommunen som planmyndighet sin
oppgave.
For Gjesværs del er det krav om egen regulering av deponi. Årsaken er som følger: Som en
regel skal reguleringsplaner utarbeides i målestokk 1:500 – 1:2000. Funksjonell sammenheng
mellom for eksempel utdypingsområde og sjødeponi gjør at det er en åpning for at det
unntaksvis i områder med ensartet utnytting og oversiktlige forhold kan brukes målestokk
1:5000 jf. Kapittel 1.2.5 i Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister del
1.
Oppstart for planarbeidet for de statlige fiskerihavnene i Gjesvær og Skarsvåg ble meldt
04.03.2015. Sammendrag av innspillene i varslingsperioden er presentert og kommentert i
planforslaget.
Fast utvalg for plansaker vedtok i møte 15.03.2016 å sende forslag til detaljregulering
fiskerihavn Gjesvær på høring og legge det ut til offentlig ettersyn i henhold til Plan- og
bygningsloven § 11-14. I høringsperioden er det kommet innspill fra Finnmark fylkeskommune
og Statens vegvesen. Innspillene inneholdt ingen merknader.

Rådmannens vurdering
Som nevnt ovenfor er reguleringen en forutsetning for at tiltaket skal bli en del av Kystverkets
handlingsprogram, og således tatt med i NTP. Bakgrunnen for tiltaket å bedre havneforholdene i
havnen. Løsningen vil gi muligheter til å utvikle moderne infrastruktur for lokalflåten, styrke
Gjesvær som havn for fremmedflåten, og med det bidra til bedring av råstoffsituasjonen for
produksjon av sjømat i Gjesvær.

Vegard Juliussen
Kommuneplanlegger
Vedlegg:
- Saksfremlegg 1. gangs behandling
- Reguleringsplan

Nordkapp kommune

Dato:
Arkivref:

06.03.2017
2015/247-14 / L12

Saksnr
16/17
21/17

Utvalg
Fast utvalg for plansaker
Kommunestyret

Saksfremlegg

Vegard Juliussen
78476546
vegard.juliussen@nordkapp.kommune.no

Møtedato
21.03.2017
03.04.2017

Saksprotokoll i Fast utvalg for plansaker - 21.03.2017
Behandling:

Vedtak enst:
Fast utvalg for plansaker vedtar å innstille overfor kommunestyret at Detaljregulering deponi
Gjesvær vedtas.

Detaljregulering deponi Gjesvær - 2. gangs politiske behandling
Rådmannens innstilling
Fast utvalg for plansaker vedtar å innstille overfor kommunestyret at Detaljregulering deponi
Gjesvær vedtas.

Saksutredning
Kommunestyret i Nordkapp stadfestet i møte 16.09.2014 havnekravene for Gjesvær, Skarsvåg
og Kamøyvær. Stortinget vedtar Nasjonal Transportplan basert på sektormyndighetenes
anbefalinger. Statlige fiskerihavner sorterer under Kystverket, og Kystverkets prioriteringer
skjer i deres handlingsplan. En forutsetning for at tiltakene skal bli en del av handlingsplanen er
at tiltakene blir gitt en nødvendig regulering. Dette er kommunen som planmyndighet sin
oppgave.

Bakgrunnen for at sjødeponiet gis en egen regulering er som følger: Som en regel
skal reguleringsplaner utarbeides i målestokk 1:500 – 1:2000. Funksjonell sammenheng mellom
for eksempel utdypingsområde og sjødeponi gjør at det er en åpning for at det unntaksvis i
områder med ensartet utnytting og oversiktlige forhold kan brukes målestokk 1:5000 jf. kapittel
1.2.5 i Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister del 1. Dette er for
eksempel tilfellet for Skarsvåg, men ikke for Gjesvær.
Oppstart for planarbeidet for de statlige fiskerihavnene i Gjesvær og Skarsvåg ble meldt
04.03.2015. Sammendrag av innspillene i varslingsperioden er presentert og kommentert i
planforslaget.
Fast utvalg for plansaker vedtok i møte 15.03.2016 å sende forslag til detaljregulering Deponi
Gjesvær på høring og legge det ut til offentlig ettersyn i henhold til Plan- og bygningsloven §
11-14. I høringsperioden er det kommet innspill fra Finnmark fylkeskommune og Statens
vegvesen. Innspillene inneholdt ingen merknader.

Vegard Juliussen
Kommuneplanlegger
Vedlegg:
- Saksfremlegg 1. gangs behandling
- Reguleringsplan

Nordkapp kommune

Dato:
Arkivref:

29.07.2016
2014/829-11 / 033

Saksnr
44/16
22/17

Utvalg
Helse- og sosialstyret
Kommunestyret

Saksfremlegg

Randi Jørgensen
78 47 65 05
randi.jorgensen@nordkapp.kommune.no

Møtedato
26.10.2016
03.04.2017

Saksprotokoll i Helse- og sosialstyret - 26.10.2016
Behandling:

Vedtak:
Punkt A Målsetting:
Målet for bevillingspolitikken er å begrense i størst mulig utstrekning de samfunnsmessige og
individuelle skader som alkoholbruk kan innebære.
Dette søker en å oppnå ved å:
 begrense totalforbruket av alkohol
 heve debutalderen for bruk av alkohol
 redusere alkoholbrukssituasjoner
 føre en effektiv kontroll med utøvelsen av salgs- og skjenkebevillinger
 dreie forbruket fra sterke til svakere alkoholholdige drikker
Plangruppen for alkoholpolitiske retningslinjer setter fokus på forebygging, og jobber aktivt i
hele planperioden. Plangruppen rapporterer til planutvalget ved behov.
Plangruppens sammensetning er:
Rådmann
Leder NAV
Helse- og omsorgsjef
To politisk valgte representanter fra avdelingsstyret for helse, omsorg og sosiale tjenester.
Kommuneoverlege inviteres til å delta på enkeltmøter i planprosessen i forhold til det
edruskapsforebyggende perspektiv.
En person fra oppvekst- og kultursektoren
Nordkapp lensmannskontor anmodes om å delta med en person i gruppa.

En representant fra utelivet inviteres ved relevante saker på enkeltmøter i forhold til bransjens
utfordringer.
En representant fra ungdomsrådet.
Utvalgssekretær for avdelingsstyret er sekretær for utvalget
Avdelingsstyret for helse, omsorg og sosiale tjenester er planutvalg.
Følgende representanter fra avdelingsstyret for helse, omsorg og sosiale tjenester velges: Leder
Geir Stian Høyen og Bente Ravlo.
Alkoholpolitiske retningslinjer punkt B8:
I forbindelse med festivaler/spesielle markeringer kan det innvilges bevilling for
enkeltanledning i "festivaltelt". Bevillingen kan gis til kl. 02:00 alle ukedager. Likt ordinære
bevillinger.
Musikk/el. støyende aktiviteter må opphøre kl.23:00.

Korrigering / tilpassing av Alkoholpolitiske retningslinjer
Rådmannens innstilling
Punkt A Målsetting:
Målet for bevillingspolitikken er å begrense i størst mulig utstrekning de samfunnsmessige og
individuelle skader som alkoholbruk kan innebære.
Dette søker en å oppnå ved å:
 begrense totalforbruket av alkohol
 heve debutalderen for bruk av alkohol
 redusere alkoholbrukssituasjoner
 føre en effektiv kontroll med utøvelsen av salgs- og skjenkebevillinger
 dreie forbruket fra sterke til svakere alkoholholdige drikker
Plangruppen for alkoholpolitiske retningslinjer setter fokus på forebygging, og jobber aktiv i
hele planperioden. Plangruppen rapporterer til planutvalget ved behov.
Alkoholpolitiske retningslinjer punkt B8:
I forbindelse med festivaler/spesielle markeringer kan det innvilges bevilling for
enkeltanledning i "festivaltelt". Bevillingen kan gis til kl. 02:00 alle ukedager.
Musikk/el. støyende aktiviteter må opphøre kl.23:00.
Saksutredning
Erfaring viser at Alkoholpolitiske retningslinjer til stadighet må tilpasses ulike ønsker, behov
og endringer generelt i lokalsamfunnet. Fra politisk ledelse har det fremkommet ønsker om å
sette søkelyset på målsetningen i planen:
Målet for bevillingspolitikken er å begrense i størst mulig utstrekning de samfunnsmessige og
individuelle skader som alkoholbruk kan innebære.

Dette søker en å oppnå ved å:






begrense totalforbruket av alkohol
heve debutalderen for bruk av alkohol
redusere alkoholbrukssituasjoner
føre en effektiv kontroll med utøvelsen av salgs- og skjenkebevillinger
dreie forbruket fra sterke til svakere alkoholholdige drikker

For å sikre større aktivitet rundt forebyggende arbeid, foreslås det at plangruppen for
alkoholpolitiske retningslinjer fortsetter sitt arbeid men med økt fokus på forebygging.
Plangruppen ble opprettet 12.09.14 i Avdelingsstyret for helse, omsorg og sosiale tjenester
forbindelse med evalueringen av planen.
Plangruppens sammensetning er:
Rådmann
Leder NAV
Helse- og omsorgsjef
To politisk valgte representanter fra avdelingsstyret for helse, omsorg og sosiale tjenester
Kommuneoverlege inviteres til å delta på enkeltmøter i planprosessen i forhold til det
edruskapsforebyggende perspektiv.
En person fra oppvekst- og kultursektoren
Nordkapp lensmannskontor anmodes om å delta med en person i gruppa.
En representant fra utelivet inviteres til å delta på enkeltmøter i planprosessen i forhold til
bransjens utfordringer.
Utvalgssekretær for avdelingsstyret er sekretær for utvalget
Avdelingsstyret for helse, omsorg og sosiale tjenester er planutvalg.

Punkt A Målsetting endres med følgende tillegg:
Plangruppen for alkoholpolitiske retningslinjer setter fokus på forebygging, og jobber aktiv i
hele planperioden. Plangruppen rapporterer til planutvalget ved behov.
Det er også fremkommet ønske at B 8 i Alkoholpolitiske retningslinjene revurderes.
Alkoholpolitiske retningslinjer punkt B8 lyder:
B8
I forbindelse med festivaler/spesielle markeringer kan det innvilges bevilling for
enkeltanledning i "festivaltelt". Bevillingen kan gis til kl. 24:00 søndag til torsdag.
Fredag og lørdag kan bevillingen gis til kl. 02:00.
Musikk/el. støyende aktiviteter må opphøre kl.24:00.
For å begrense unødvendig støy i tettbebygd strøk i forbindelse med festivaler ol. ble dette
punktet opprettet. Samtidig som uteserveringen til etablerte utesteder opphørte kl 24:00.
Formannskapet endret retningslinjene i møte den 04.06.14. Servering til etablerte skjenkesteder
opphørte kl.02:00. Dette medfører en forskjellsbehandling i hht. åpningstider.
Videre er det i Forskrift om politivedtektene av 23.07.14 kapittel II §4 vedtatt at i Nordkapp
kommune plikter det å overholde nattero mellom klokken 23:00 og kl 06:00. Med dette som
bakgrunn bør musikk og støyende aktiviteter opphøre kl 23:00.

For å kvalitetssikre Alkoholpolitiske retningslinjer foreslås følgende endringer i punkt B8:
I forbindelse med festivaler/spesielle markeringer kan det innvilges bevilling for
enkeltanledning i "festivaltelt". Bevillingen kan gis til kl. 02:00 alle ukedager.
Musikk/el. støyende aktiviteter må opphøre kl.23:00.

Nordkapp kommune

Dato:
Arkivref:

23.03.2017
2017/149-2 /

Saksnr
23/17

Utvalg
Kommunestyret

Saksfremlegg

Børge Grønlund

Møtedato
03.04.2017

Om Kapp KF - Handlingsplan 2017 og budsjett 2017
Rådmannens innstilling
Kommunestyret vedtar Handlingsplan 2017 og budsjett 2017 for Om Kapp KF.

Saksutredning
Handlingsplan for Om Kapp KF ble styrebehandlet (sak 92/16) den 26. januar 2017 og senere
endret i sak 23/17 den 9.mars 2017. Dette som følge av reduksjon i RUP midlene og overføring
til omstillingskommunene Nordkapp og Måsøy.
Fylkesutvalget vedtok i sak 8/17 en reduksjon på en 1.000.000.- i omstillingsmidler til Måsøy
og Nordkapp. Innvilget tilskudd for 2017 er kr. 2.000.000.-.
Dette fikk konsekvenser for den handlingsplanen og budsjettet som opprinnelig var vedtatt.
I sak 23/17 reduserte styret budsjettet med kr. 500.000.- og resterende blir kompensert med
fondsmidler, ikke tildelte midler.
I handlingsplanen er strategisk utviklingsanalyse, omstillingsplanen og programstatusevaluering
lagt til grunn for det videre arbeidet i 2017.
Innsatsområdene i omstillingsarbeidet ligger fast:
 Nordkapp som maritimt og marint senter
 Nordkapp som merkevare
 Tilrettelegging for bedriftsutvikling og grûnderkultur

I arbeidet med handlingsplanen er det spesielt lagt vekt på programstatusevalueringen i
november 2016. Her ble det avdekket hvilke området det er spesielt viktig å vektlegge for å nå
målsettingen for omstillingsarbeidet.
I dette arbeidet ble det endret resultatmål fra «60 til 92 nye/sikre lønnsomme arbeidsplasser
innen utgangen av 2018». Dette er endret som følge av rapportering av søknader på tilskudd fra
næringsfondet og omstillingsfondet.
Budsjett for 2017 er fordelt på innsatsområder som følge av programstatusevalueringen 2016.
Kommunestyret skal vedta handlingsplanen 2017 og budsjett 2017 for Om Kapp KF.

Kari Lene Olsen
Daglig leder Om Kapp KF

Vedlegg:
Handlingsplan 2017
Saksfremlegg fylkesutvalget – fordeling av RUP-midler 2017

